
Flehite dames weer!'







Flehite 'daar heb je de dames weer!' I Uitsnede van de stadsplattegrondvan Amersfoort met Liendert,Rustenburg en De Hoef (in aanleg). Uitgave: Falkplan-Suurland,5e druk (circa 1988).





Flehite 'DAAR. HEB JE DE DAMES WEER!' 11 De tent van het jeugdvakantiefeestvan Liendert Leefbaar door vandalenvernield, 1983 (Archief Eemland) Verder organiseerde Liendert Leefbaar allerlei        kader van de Keistadfeesten, er waren markten sociale activiteiten voorde wijkbewoners, in meer       en beurzen (waar bewoners stekjes, speelgoed, of mindere mate bedoeld om elkaarte leren ken-          kleren e.d. konden ruilen of verkopen). Er was een nen. Er waren grotefeesten, onder andere in het           koor, terwijl erop het kantoortje van Liendert





















Flehite 'DAAR HEB JE DE DAMES WEER!' 21 wijk, maar ook vlakbij Schothorst en Zielhorst,waar toen ook al vergevorderde plannen voorwaren. Er was op dat moment nogvijf dagen ombezwaar te maken.Ik wist helemaal niet hoe datmoest, dacht dat er advocaten en dergelijke aan tepas kwamen. Na wat heen en weer bellen bleekdat niet het geval. Ik maakte op een A-4tje eenprotestbrief en verspreidde die in de wijk. Datbracht het balletje aan het rollen. Het leverde opde valreep nog zo'n 700 [om precies te zijn: 778,AS] bezwaarschriften tegen het bestemmings-plan op.&quot; Toen het antwoord van de gemeente op debezwaarschriften in de bus viel, was ondertusseneen groepje mensen uit de wijk gemobiliseerd, deVerontRustenburgers. Het groepje bestond aan-vankelijk uit Jan van den Berg, Dick Florijn, RudiCnirrep, Roelie Norp, Riekje Hoffman en Ton deKruif. Laatstgenoemde was voordien al actiefgeweest in de Vereniging'Beter wonen in Lien-dert en Rustenburg e.o'. Na enkele jaren plaatstehet mannelijk deel van de VerontRustenburgerszich wat meer op

de achtergrond; zij konden werken actie niet langer combineren. Sindsdien trok-ken Roelie Norp en Riekje Hoffman de kar, aange-vuld met Donna Barbillion. Donna woonde alsenige van de actievoerders aan de rand van dewijk, dicht bij De Hoef, en was daarom in de ver-schillende procedures de meest direct belang-hebbende. Dit was relevant, omdat de groep geenrechtspersoon was, maar'slechts'een werkgroepvan verontruste burgers. In elke procedure moes-ten zij aantonen dat zij in hun directe belanggeschaad werden. Wat waren die directe belangen? De Veront-Rustenburgers richtten zich in hun bezwaarschrif-ten op de overlast die zou ontstaan door debedrijven op De Hoef en van het verkeer: metname de geluidsoverlast, luchtvervuilingen stank.Maar in eerste instantie hield de Weg van deVrijheid de gemoederen bezig. De VerontRusten-burgers schaarden zich aan de zijde van de Vereniging'Beter Wonen in Rustenburg, Lienderten omgeving' in hun inspanningen het laatstestukje weg dat nog ontbrak (de tunnelbak onderhet spoor) en de verbreding van

de weg tot eenvierbaansweg te voorkomen. Want inmiddels wasduidelijk dat de verwachte 20.000 motorvoertui-gen per dageen lawaai produceerden van 68 deci-bel, veel meer dan volgens de Wet Geluidshinder(1982) was toegestaan. Een doodlopende weg De VerontRustenburgers stuitten aanvankelijk opeen muur van wantrouwen en onbegrip bij deambtenarij en de politiek. Weinig mensen op hetgemeentehuis waren bereid om water bij de wijnte doen. Alleen wethouder Asselbergs van ruim-telijke ordening kon wel begrip voor deVerontRustenburgers opbrengen, vanuit zijneigen verleden als actievoerder.56 In het ambtelijkapparaat heerste echtereen minder vriendelijkesfeer. Vooral de civiel-technische ambtenarenmoesten weinig hebben van de inbreng van'leken'. Riekje: &quot;Ik heb ambtenaren meegemaaktdie hardop zeiden: 'Met burgers hebben we nietste maken. Wat moeten we met die huisvrouwen,waar bemoeien ze zich mee? Wij hebben het altijdzo gedaan, waarom moet het nu anders? Opgrond van wat?' Andere ambtenaren, die welbegrip voor ons

standpunt hadden, durfden daarniet voor uit te komen. We liepen ooit eens doorde gang in het gemeentehuis, toen een ambtenaarons in het voorbijgaan snel iets toevoegde, in detrend van 'doorgaan zo'. Zo'n steunbetuigingdurfde hij niet in het bijzijn van collega's of zijnchef te uiten. En dan was er ook een groep diedacht: met die lui kun je niet gewoon praten, diezijn overal tegen, die willen helemaal niets. 56 Een verwijt vooral van Burgemeester Schreuder. Zie:H. Bouwmeester, Stad in de steigers. Twintigjaar samen-werken aan het hart van Amersfoort (Amersfoort 2005).











Flehite 20 ADDY SCHUURMAN anders dan 'het vertikaal opslaan van palen inplaats van de standaard horizontale manier.'Roelie: &quot;Als je zulke reacties krijgt, dan blijf je opje qui-vive. Want tenslotte was een alternatiefvoor de Weg van de Vrijheid nog niet veilig gestelden onder druk van omstandigheden kan er ineensveel veranderen.&quot; De kwestie rond Van Cend 8c Loos werd uit-eindelijk tot voorde Raad van State uitgevoch-ten.74 Wat was het geval? Van Gend 8c Loos wasvanouds gevestigd bij station Amersfoort, maaromdat het bedrijf steeds minder gebruik maaktevan het spoor en het autovervoer steeds belangrij-ker werd, zocht het een nieuwe locatie vlak bij desnelweg. In februari 1986 kreeg het een plaatsjeaangeboden op De Hoef, maar de kavel was nieterg gelukkig gekozen: direct langs de spoorlijnAmersfoort-Apeldoorn, op een steenworpafstand van Rustenburg. Volgens de gemeentewas dat geen probleem ('het ging om een catego-rie drie-bedrijf en bovendien maakte de nieuweHinderwet de vestiging mogelijk'), maar

deVerontRustenburgers dachten daar anders over. Volgens hen was Van Cend 8c Loos geen cate-gorie drie, omdat het een volcontinu-bedrijf wasmet laad- en losstations aan de kant van de wonin-gen. Er waren absoluut extra maatregelen nodigom de overlast te beperken. Akoustisch onder-zoek- pas verricht nadat er al lang toestemmingwas verleend voor de vestiging-wees uit dat ereen geluidsscherm moest komen van minstens 5 ?meter hoog. Gedeputeerde Staten van de provin-cie Utrecht gingen hiermee akkoord, mits er een'integrale oplossing' zou komen voor voor zowelhet geluid van het bedrijf als het spoorweglawaai.Een scherm alleen bleek niet voldoende, de over-last moest 'aan de bron' worden aangepakt, bij- voorbeeld door geluidsisolatie. Maar een weeknadat Gedeputeerde Staten dit voorbehoud had-den gemaakt, deelde Amersfoort mee dat eenintegrale oplossing onmogelijk en een geluids-scherm voldoende was. Herhaalde waarschuwin-gen van de kant van de VerontRustenburgers datde aanpak niet conform het bestemmingsplanwas,

werden genegeerd. Roelie Norp: &quot;Er kwamensteeds andere berekeningsmodellen, maar vanverhoging van de geluidswal of anderszins wasgeen sprake. Bij elke nieuwe berekeningvroegenwij of er ook een extra schep zand bovenop de walwas gekomen. Het antwoord van de gemeentebleef onverminderd 'nee'. Hiermee konden wijnietaccoord gaan. Wij hebben toen heel nadruk-kelijk bij de gemeente aangegeven ons dangenoodzaakt te zien naar de Raad van State testappen.&quot; Daar behaalden de VerontRustenbur-gers eind oktober 1986 een overwinning. De Raadvan State stelde hen in het gelijk: de gemeentemoest zich aan het eigen bestemmingsplan hou-den, waarin duidelijk stond dat erop die plaatsgeen bedrijf uit de categorie vier of vijf (en dat wasVan Gend 8c Loos volgens de Raad van State)mocht komen. Ook was erin het bestemmings-plan niet voorzien in een geluidsscherm, zodat dieoplossing helemaal niet was toegestaan. Kortom,de bouw werd stilgelegd. Op dat moment wildede gemeente nog niet van wijken weten, maarvoor Van

Gend 8c Loos was de maat vol.75 Hetbedrijf wilde een andere plek en bovendien eenforse schadevergoeding van de gemeente. Pas najaren gedoe - gemeente en Van Gend 8c Loosvochten hun conflict zelfs uit voorde rechtbank- kreeg het bedrijf een nieuwe kavel op De Hoef,op ruime afstand van Rustenburg en Schothorst.Uit het geschil rond Van Gend 8a Loos zou de 74 Gebaseerd op het archief van R. Hoffman, vo.a. de verschillende bezwaarschriften, de uits]de Raad van State, diverse getuigenverhoren vi rin zich         kantongerecht en diverse krantenartikelen bevinden. ak van           75 Zie o.a. informatiebulletin VerontRusten-burgers dec. het               1987.



Flehite 'DAAR HEB JE DE DAMES WEER!' 27 Een charme-offensief van de VerontRustenburgers.Roelie Norp (midden) biedt wethouder Emile de Bruijn(links) een roos aan. Rechts Riekje Hoffman. lezer kunnen afleiden dat de vestiging van bedrij-ven op De Hoef een voortdurende strijd oplever-de tussen de gemeente en de omwonenden. Datis niet terecht. In veel andere gevallen kwamen deburgers en de gemeente tot overeenstemming.Een stevig gesprek of een brief op poten warenvoldoende om eventuele bezwaren kenbaar temaken. Alleen wanneer een van de partijen zijnabsolute wil doorzette, kwam het tot een conflict.In de meeste gevallen werd de soep niet zo heetgegeten als hij werd opgediend. Na het aanvanke-lijke wantrouwen, waren de verhoudingen tussende VerontRustenburgers en het stadhuis vriende-lijker geworden. En de vuilverbranding, waarmee voor RoelieNorp alles was begonnen? Die kwam er niet. Degemeente liet na de vele bezwaarschriften directklip en klaar weten, dat er op De Hoef geen plaatswas voor een vuilverbranding.

Die viel immersonder categorie zes en was daarmee uitgesloten.Bovendien had buitenlands onderzoek uitgewe-zen dat vuilverbranding het gevaar op dioxineuit-stoot meebracht en dat risico wilde de gemeenteabsoluut vermijden.76 76 Raadsvoorstel 1984/110 afd II, 16-5-1984. Zie ook:Zwaarste categorie bedrijven definitief uitgesloten voorHoef, in: AC 11-4-1984.





Flehite Achterafis het altijd makkelijk oordelen, maarde vraag is hoe verstandig het was om de prioriteitte geven aan industrie op een terrein dat aanbeide zijden geflankeerd wordt door woonwijken.Klaarblijkelijk onderschatte men in Amersfoortniet alleen de mondige burgeren de strengeremilieuwetgeving, maar ook de de-industrialisatiedie op dat moment toch al meer dan tien jaar inAmersfoort waarneembaar was78 De werkgele-genheid voorde groeistad moest komen uit dedienstensector, niet uit de industrie. Wie nu overDe Hoef loopt, ziet overal kantoren, dienstverle-ners, scholen. Bedrijven en instellingen diegebruik maken van de specifieke kwaliteiten van de locatie, zoals de aanwezigheid van stationSchothorst en minder last hebben van de matigeontsluiting van het gebied met de auto. Verantwoording Dit stuk is tot stand gekomen op basis van eenaantal interviews, aangevuld met schriftelijk bron-nenmateriaal. Gesproken is met (ex-)bewonersvan Liendert en Rustenburg: R. Hoffman, R. Norp,L. Nebbeling, H. Groen en H. Kraameren met B.Visscher

van Gemeente Amersfoort. R. Hoffmanbeschikt over een groot persoonlijk archief enstelde mij in de gelegenheid hier gebruik van temaken. Daarvoor dank ik haar hartelijk. 77 Taboe Weg van de Vrijheid is nu eindelijk doorbroken,in: AC 29-1-1985. 78 Zie: P. Brusse, De teloorgang van denijverheid in Amersfoort. De jaren 60 als breekpunt.Maar in welke eeuw? in: Fkhite. Historisch jaarboek voorAmersfoort en omstreken 2004, p. 10-17.


